CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI

CESC

núm 207 / juny-setembre 2019

JUNY

ESPELEOLOGIA
100 CIMS dimecres
01-02.06 | 100 CIMS
09.06 | SENDERS
15-16.06 | ALPINISME
16.06 | NATURA
diss 29.06 | MUNTANYA

JULIOL

ESPELEOLOGIA
06-07.07 | MEMORIAL

SETEMBRE

ESPELEOLOGIA
100 CIMS dimecres
07-08.09 | 100 CIMS
15.09 | SENDERS
21-22.09 | ALPINISME
22.09 | NATURA
diss 28.09 | MUNTANYA

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI
Butlletí Trimestral
Número 207 - Del juny al setembre 2019
President
Sots president
Secretària
Tresorer
Vocals

Carles Montoriol
Francesc Orench
Irene Rodríguez
Ramon Dedéu
Pep Albarran
Francesc Boix
Cèsar Cabrera
Xavier Comajuan
Quico Fernàndez
Esther Guiu
Francesc Lligé
Mònica Lop
Fran López
Jordi Manero
Izmet Serra

SECCIONS
Natura/Gastronòmica variable
Senders Izmet Serra,
Mònica Lop
Muntanya Quico Fernàndez
Alpinisme Xavier Comajuan
GAE Christopher Sende,
Valentí Canadell
Esquí de Muntanya César Cabrera,
Rosa Codony
Barranquisme Francesc Boix,
Fran López
Espeleologia Pep Albarran,
Mònica García
Marxa Montseny Francesc Lligé
Jordi Manero
Comunicació Esther Guiu

Atenció al públic
dimarts i dijous - de 19 a 21h - 93867 5213
c/ Sant Antoni, 16 - 08470 Sant Celoni
E-mail: info@elcesc.org
Facebook: centreexcursionista.santceloni

La quota total d'inscripció és de 50€ el
primer any. La quota anual de soci numerari
és de 39€. La quota de soci major de 65 anys
és de 21€ anuals. La quota del 1er membre
d'una família és de 39€ i la de cadascun dels
altres membres és de 16€.

Edició i Disseny Esther Guiu
Distribució Ramón Jiménez i
Francesc Orench
Impressió Copisteria Sant Celoni
Email Butlletí info@elcesc.org
Exemplars 280 exemplars
Portada Esther Guiu, Pineta
Podeu enviar les vostres col.laboracions a
l'adreça del butlletí. El CESC no comparteix
necessàriament les opinions.

EDITORIAL

Temps d’estiu
Companys s'acosta l'estiu i sens dubte la nostra activitat
mes emblemàtica d'aquest temps és el “Memorial”.
Aquesta és la trobada de germanor, ja tradicional, de
companys i amics del Centre per gaudir de l'alta muntanya en
bona companyia i en la que retem homenatge a tots aquells
amb els que hem compartit moltes estones dins el CESC i que
malauradament han deixat aquest món, però que segueixen
entre nosaltres, en el nostre record.
També els mesos de juny i setembre tenim les habituals
activitats de les seccions i per juliol i setembre també hi ha
grups informals que fan activitats diverses de muntanya.
Us desitgem a tots un bon estiu, unes bones vacances i
que gaudiu especialment de les activitats del Cesc d'aquests
mesos.
La Junta Directiva |

CESC | INFORMACIÓ
CESC | FOTOGRAFIA

Guanyadors Concurs Sant Jordi Fotografia
GUANYADORS DEL XXIVè CONCURS SANT JORDI DE FOTOGRAFIA

Divendres 26 d'abril del 2019
MUNTANYA I NATURA

1r Premi ¿NIEVA PETIRROJO? d'Antonio Saez
2n Premi BOIRA de Jordi Novell
3r Premi LLUMS I OMBRES de Jesús Puigmartí
Accèssit NYAM NYAM de Jordi Jubany
MACROFOTOGRAFIA

1r Premi BATTAREA PHALLOIDES d'Àlex Alonso
2n Premi VESPA VELUTINA de Jesús Puigmartí
3r Premi INSECTE de Jordi Novell
Accèssit LA MÀGIA DE LA TARDOR de Quim Ruiz
CONCURS SOCIAL (només socis)

1r Premi BOIRA de Jordi Novell
2n Premi EL SALT I LA FORADADA de Jordi Burjons
3r Premi GAZTELLUGATXE de Carles Marín
Accèssit L'ÚLTIM BES D'AMOR de Gemma Garcia Grau
Moltes felicitats als afortunats i a tots els participants!
Agraïment especial a tots els col.laboradors!!
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CESC | MATINALS
CESC | 100 CIMS

Matinals de DIMECRES
Continuem amb les sortides matinals dels DMECRES durant juny i setembre.
LLOC DE SORTIDA Pàrquing del centre comercial Altrium, Sant Celoni.

Tornada al voltant de les 14:00 del migdia.
Les caminades són, com a orientació, al voltant de les tres hores.
Cal demanar l’hora de sortida i confirmar l’assistència al 93867 4662 o 638 547 597,
dos dies abans com a molt tard.
Per informació de les sortides i aclariments al mateix telèfon. Per un millor funcionament tenim un grup específic de Whats App.
En cas de previsió de mal temps o per altra causa d'interès del grup es pot canviar el dia.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar i beguda.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars

CESC | MATINALS DE DISSABTE

Les caminades del dissabte
Uns quants companys del Centre proposem a tothom que ens vulgui acompanyar, les
matinals dels dissabtes. Es tracta de caminades matinals pels voltants de Sant Celoni per
ser a dinar a casa.
Aquestes sortides ja fa mesos que es van fent amb molt bona acollida.
De juliol a setembre pot ser que s'organitzi alguna sortida especial que es comunicarà
al grups específics de Whats App o via e-mail
LLOC DE SORTIDA

El punt de trobada és cada dissabte, a la plaça 1 d'Octubre, a les 8 del matí.
No cal inscripció prèvia.
Per un millor funcionament hi ha un grup específic de Whats App.
CAL PORTAR Equipament personal, esmorzar, beguda i ganes de passar-ho bé.
DESPLAÇAMENT Cotxes particulars
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CESC | MEMORIAL
CESC | MEMORIAL MUNTANYENC

Canvi d’itinerari de l’opció C del dissabte i
Ruta de la matinal de diumenge
RUTA DISSABTE

Opció C - Ibones de Barbarisa
Ens llevarem a les 07:00h per fer un primer
esmorzar i marxarem a les 07:30 h.
Completarem cotxes i prendrem direcció
Plan, uns 50 Km.
Un cop arribats a l'entrada del poble hi ha
un desviament a mà dreta que ens portarà al
port de Sahún (13km) per pista de muntanya.
Una vegada al port de Sahún, aproximadament a les 09:00h., ens preparem amb tot
l'equip i començarem a caminar direcció als
Ibones de Barbarisa.
Calculem unes 03:00h. per arribar-hi.
Hi ha una distància de 10,7 km. i un desnivell acumulat de 604 m.
Retornats al cotxe continuarem per la mateixa pista 13 Km. més i ens presentarem a
l'altra vall, pel matí entrarem per Plan i per la tarda sortirem a la vall de Benasque.
La pista acaba al poble de Chía i, ja per bona carretera, amb 71 Km. arribem al Turmo.
RUTA DIUMENGE

Ermites i Dolmen de Tella
Ens llevarem a les 8 h. per fer un bon esmorzar. Marxarem de l'hotel a les 9 h. direcció
Tella, per arribar-hi hem de fer uns 40 Km.
Farem un recorregut sense cap dificultat: 2,3
Km. i 80 m. de desnivell.
Un cop arribats farem una volta per les tres
ermites i el dolmen de Tella, també podrem visitar el museu de les bruixes.
S'ha d'anar en compte que diu la llegenda
que de bruixes n'està ple.
El refrany diu “Tella, Dios nos guarde de ella”
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SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | ALTA RIBAGORÇA I PALLARS

Tuc deth Port de Vielha Pui de Lleràs - Roca Roja
DISSABTE, 1 DE JUNY - Tuc deth Port de Vielha
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 12 km
DESNIVELL acumulat: 1020 m
DURADA: 6 hores més aturades
ITINERARI: Anirem fins l'aparcament de la boca sud del

DADES TÈCNIQUES
DATA Cap de setmana,

1 i 2 de juny

HORA SORTIDA

dissabte, 6 del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particular
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
CAL PORTAR Equipament
personal pels dos dies
d'excursió: beguda, esmorzar, dinar del dissabte i esmorzar per a mig
matí del diumenge, roba
d'abric, paravent impermeable, calçat adient i
crema solar. El sopar del
dissabte el farem a Tremp.
Segons hi hagi neu o no,
caldrà portar grampons i
piolet. Consultar dos dies
abans.

túnel de Viella, on deixarem els cotxes. Ruta circular.
Al Plà de l'aparcament (1622m) agafarem el GR 211.5
que no deixarem fins el Port de Viehla (2444m), passem pel
Plà dera Espona (1900m) i la casamata (niu d'ametralladores 2235m). El Port de Viella era el pas normal entre l'Alta
Ribagorça i la Vall d'Aran abans de que es posés en servei
el primer Túnel de Viella l'any 1948.
Al Port deixem el GR i ens enfilem fins al Tuc deth Port
de Vielha (2605m) sense dificultats tècniques, pujant per un
camí evident. Al cim tenim una impressionant panoràmica
de 360º de muntanyes i valls. Podrem gaudir també de la
vista de l'Estany Redon situat a sota, per on passarem a la
baixada. Baixem pel llom fins decantar-nos i anar a buscar
el desguàs del llac. Seguirem baixant fins trobar el GR11
INSCRIPCIONS
que ens portarà fins l'aparcament.
Imprescindible confirmar
l'assistència quan abans
millor.
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
En allotjarem a l'hotel Segle XX de Tremp. Ens fan
el preu especial a mitja
pensió de 46,5€ per persona en habitació doble.
(sopar+dormir+esmorzar)
o 30,5€ dormir i esmorzar
en habitació doble.
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SORTIDES JUNY | FITXA 100 CIMS

DIUMENGE, 2 DE JUNY - Pui de Lleràs
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 13,5 km
DESNIVELL acumulat: 750 m
DURADA: 04:30 hores més aturades
ITINERARI: Anirem fins a Tremp i passat el nucli de la població agafarem una carretereta

a l'esquerra fins a Santa Engràcia, on deixarem els cotxes.
Sortim des de la plaça del poble, direcció oest, per un camí a trams empedrat que va
guanyant altura. De sobte girem a la dreta i seguim antics murs de pedra seca que ens
porten fins a la pista de la Collada de Castellet. Creuem la pista i seguim per la carena del
Senadet. Tenim vistes sobre el Pantà de Sant Antoni, Talarn, Tremp i Gurp.
Travessem un bosc d'alzines amb sotabosc de garric i romaní. El terreny és rocós, creuem un petit cim i al cap de poc empalmarem amb la pista principal; la seguim fins trobar
la pista que ve de Coll de Castellet, el deixem a l'esquerra i continuem per la pista que va
cap a la carena. Arribem al cap de munt de la Roca de Llenda. El cingle s'accentua pel
seu costat oest. El llom es torna mes ampla fins que arribem al cim. A partir de la meitat
del recorregut el bosc és de pi esclarissat. Observant, pel camí, podrem trobar metralla de
la guerra civil.
Dinarem al restaurant d'Isona o a un altre on es mengi bé i a bon preu.
“LA TORNA DEL DIUMENGE”

De tornada, tot passant per Benavent de Tremp tenim l'opció d'enfilar-nos a la Roca
Roja, també dels 100 cims i acabar de gaudir d'aquests dos dies a l'Alt Pirineu.
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SORTIDES JUNY | FITXA SENDERS
SENDERS | CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA

6ª Etapa. Ripoll - Bruguera

DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 09 de juny
HORA SORTIDA

07:30h del matí
INSCRIPCIONS

Recordeu que, per millorar l'organització i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació abans de les
21:00h del dijous anterior.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l’autocar.
ITINERARI Sortim de la plaça del Monestir de Ripoll. Se-

guirem fins sortir de la població. Tenim la carretera N-152
a mà esquerra, la pista gira cap a la dreta per tornar a
girar a l'esquerra en direcció nord-oest, passant pel costat de la Farga del Sant. Passem pel darrera de la fàbrica
Soler&Palau. Després de que el camí giri en direcció nordest, passem pel costat de l'edifici de les Pompes fúnebres
del Ripollés. (AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA)
Hem travessat el Torrent de Muiols i seguint endavant
arribem a una altre pista. Aquesta pista ens portarà fins el
Coll del Saltor. Deixem enrere la masia de Cal Menut i travessem els torrents de Cal Menut i La Devesa.
Trobem una desviació de la pista. Nosaltres seguirem
per l'esquerra fent una lleugera pujada. La pista fa un gir
de 90º a l'esquerra en direcció nord.
Arribem a Can Clarella, una situació molt similar a la
del mas de Casadessús. Hem anat girant a direcció nord
fins travessar el torrent de Clarella que tornarem a canviar
a sud-est i passada la casa a direcció nord-est.
Sense deixar aquesta pista que transcorre paral.lela al
torrent de Muiols girem una mica a l'esquerra per a creuar
el torrent del Puig del Ram
Creuem el torrent de Muiols i tot seguit el torrent del
Coll Roig. Seguim en direcció nord, nord-oest per la vessant esquerra del torrent de Muiols
Tornem a creuar el torrent de Muiols i pugem direcció
nord per la vessant dreta arribem a Can Muiols. Trobem
la casa a la nostra esquerra i veiem unes marques grogues
que indiquen un corriol que es desvia de la pista direcció
oest (esquerra). Aquest corriol tornarà a sortir a la pista més
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LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
PROPOSA LA SORTIDA

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT 21,80 km
(llarga) / 19,50 km (curta)
DESNIVELL

+796m/-650m (llarga)
+750m/-650m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 06 de juny:
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES JUNY | FITXA SENDERS

endavant, té un fort desnivell. Nosaltres seguirem per la pista La pista que ara tenia rumb
sud-est gira 360º en direcció nord-oest en el mateix punt on s'intersecciona amb el corriol de les marques grogues. Seguim per la pista ample
Creuem el Torrent del Saltor, la pista gira direcció est A mà esquerra surt una pista
ample que puja cap el Saltor. (Tram desconegut). Nosaltres seguirem per la mateixa pista
que veníem, seguint el torrent de Muiols a molta alçada Arribem a l'inici d'unes zigazagues de la pista, passarem de 1.200 a 1.280 mts. Coll de Canyamars. Al davant nostre
ja veiem la masia de Sant Julià i el Coll del Saltor. Podem baixar i travessar pel mig del
mas o seguir a la dreta pujant per la pista i voltejant la masia des de dalt.
Coll del Saltor. Punt de màxima altitud de l'etapa. 1.394 mts. Pal indicador direcció
Bruguera. La pista comença a descendir, nosaltres hem d'agafar un petit corriol poc visible a la dreta de la pista que va en direcció nord-oest
Seguim el petit corriol en direcció nord-oest i després de fer un gir de quasi 360ºdirecció
nord-est, comença un fort descens.
Travessem el Torrent Sec per sota dels cingles de Sant Eloi i girem al nord-oest, més
endavant girarem a nord-est Arribem al Torrent Roig, característic pel seu color rogenc.
Travessem el torrent i seguim direcció nord-oest fins al Coll de la Portella. Aquí la pista
fa un revolt a la dreta en direcció est. Hem de deixar la pista i agafar un corriol que fa un
fort descens per enmig del bosc en direcció nord.
El Serrat Roig. Barri de Bruguera. Estem a les primeres cases del poble Seguim per la
pista fins arribar al centre del poble.
Entrem a Bruguera. Abans d'entrar al poble trobarem un pal indicador d'Itinerannia
que ens marcarà el camí per anar fins a Ribes de Freser per Can Parramón.
Agafel el camí a l'esquerra que baixa seguint la riera de Bruguera. Arribem a Cal Parramón. Una mica abans ens haurem trobat un arbre mil.lenari. A Cal Parramón la pista gira
360º i canviem a direcció est, creuem la riera de Bruguera i tornem a girar en direcció
oest. Agafem un desviament a l'esquerra que ens porta fins al Balneari Montagut on ens
espera l'autocar.
Finat de la sisena etapa del Camí de Montserrat a Núria
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SORTIDES JUNY | FITXA ALPINISME
ALPINISME | MALADETA

Pico Coronas 3297m i
Pico del Medio 3349m

DADES TÈCNIQUES
DATA

Cap de setmana,
15 i 16 de juny
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins a la cabana de
Pescadores on dormirem.

Divendres vespre

El dissabte pujarem pel barranc de Coronas fins arribar
als Ibones de Coronas, seguirem pujant fins al coll de
Coronas, aquí farem el primer 3000, l'Agulla del Coll de
Coronas, ens enfilarem pel llom fins arribar a la Tuca del
Coll de Coronas, seguirem pel llom fins al Pic de Coronas
i seguidament al Pico del Medio.
La baixada serà pel mateix cami fina a la cabana de
Pescadores.

MITJÀ TRANSPORT

Tornarem el mateix dissabte cap a casa.

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA

Dissabte 14:00h aprox.
DESNIVELL

Dissabte +1400m
CAL PORTAR grampons, piolet (disponibles al CESC),
casc, sac de dormir, màrfega, roba d'abric i menjar
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 13 de juny
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com

8 | CESC butlletí | juny-setembre 2019 |

SORTIDES JUNY | FITXA NATURA
DADES TÈCNIQUES

NATURA | GARROTXA

Les Marrades del Grau d’Olot
i la Mina dels Bandolers

DATA

Diumenge 16 de juny
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

INTRODUCCIÓ

Les Marrades del Grau d'Olot és un tram de l'antic camí
ral de Vic a Olot. Consisteix en un itinerari apte per a vianants i cavalls que es desenvolupa seguint l'antic traçat del
camí ral que unia Vic amb Olot.
Es tracta d'un traçat lineal d'un sòl tram de 3.678m de
longitud total, en base a una traça de entre els 1,8 i 2 metres d'amplada, i el condicionament d'uns punts singulars
a mena de zona de descans. Per tant, és un tram de camí
que cal considerar “històric” i, a la vegada, com un element del patrimoni arqueològic. Permet situar-se en un
entorn històric i arqueològic únic i molt inusual, ja que les
restes arqueològiques més conegudes són edificis o inclús
ciutats. En canvi, aquí estem davant d'una via de muntanya, amb totes les seves dificultats tècniques de construcció, i la fantàstica integració i adaptació al medi orogràfic
natural d'aquesta zona.
La mina dels bandolers és una esquerda a la roca que
podem trobar a uns pocs metres del camí ral que va de Vic
a Olot, just al seu pas pel Grau i les Marrades.
La mina dels bandolers és una trinxera totalment recta
de 50 metres de llarg, 4 metres de fondària i 1,5 metres
d'ample, sense coberta de pedra, però tapada per fullatge
de faigs, roures i boixos.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT

10 km aprox.
DESNIVELL 470m
DURADA 04:30h aprox.
ARRIBADA 14:00h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes

ITINERARI

Sortirem dels Hostalets, d'en Bas i ens dirigim a les masies de La Clapera Nova, La Clapera Vella i Els Terres, anirem pujant fins a trobar-nos la pista forestal de Falgars, la
seguirem una estona i la tornarem a deixar en un marcat
revolt a la dreta per seguir ara per un sender que ens portarà a creuar la riera de Falgars, seguirem pujant fins a creuar
el rec de la Portellera i ens enfilarem per el Grau de La
Portellera fins als plans de Pujolriu.
Ara seguirem per un corriol fins al Hostalot del Grau des
de on ja començarem la baixada per el camí Ral de Vic a
Olot, cap a les Marrades.
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SORTIDES JUNY | FITXA NATURA

Més endavant ens desviarem una mica del camí per visitar La Mina dels Bandolers, ja
de retorn a les Marrades, passarem per la font de les marrades i seguirem baixant fins el
collet de La Cirera i arribarem a les masies de L'Esquirol, Moli Vell i el Moli de l'Aubert i
ja nomes ens quedarà un petit tram de pista fins als Hostalets d'en Bas.
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi = Sortim de Sant Celoni per la C-35 en direcció Hostalric, Les Mallorquines i per la C-63 per Santa Coloma de Farners, Angles i Sant Esteve d'en Bas i per la C-152
fins al Hostalets d'en Bas, en total uns 82 Km. i 75 minuts de cotxe.
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SORTIDES JUNY | FITXA MUNTANYA dissabte!
DADES TÈCNIQUES

MUNTANYA | ANDORRA

Comapedrosa 2942m

DATA

DISSABTE 29 de juny
HORA SORTIDA 06:00h
LLOC SORTIDA

Ruta clàssica d'ascensió al sostre del Pirineu andorrà,
partint d'Arinsal. Un itinerari variat pel que fa al paisatge
i amb magnífiques panoràmiques des del cim, sense cap
dificultat tècnica especial, més enllà del desnivell i de la
distància, per camins i corriols força fressats.
Comencem a l'aparcament de la pista barrada que connecta amb el GR-11, on s'arriba després de travessar el túnel de la part alta d'Arinsal. Des d'aquest punt prendrem
una pista que ens durà fins una bifurcació indicada que
nosaltres seguirem en direcció al Comapedrosa.
Prosseguint per un fressat camí, travessarem primer un
torrent i després el riu d'Arinsal per uns ponts, per remuntar
per terreny més costerut en paral.lel al riu fins al collet de
Comapedrosa, on s'obre l'àmplia fondalada del riu Comapedrosa amb extenses praderies. Seguint el GR-11 trobarem
una desviació indicada a mà esquerra al proper refugi de
Comapedrosa i l'estany de les Truites.
Retornant al camí principal recorrerem la fondalada en
sentit oest fins a la part alta, on girarem cap al nord per terreny més exigent fins a les Basses de l'Estany Negre, passades les quals prendrem la desviació a la dreta per remuntar
cap a la carena que, després de superar diversos avant cims,
ens portarà fins al cim del Comapedrosa, amb esplèndides
vistes en totes direccions (els principals cims andorrans de
les valls Ferrera i de Cardós i del Pirineu cerdà).
La tornada la farem baixant en direcció a la Portella de
Baiau per un camí indicat, que abandonarem al Forat dels
Malhiverns per girar en direcció sud cap al bonic estany
Negre, que vorejarem per l'esquerra per retrobar-nos amb
el camí de pujada poc abans de les Basses de l'Estany Negre. Desfent la resta de camí de pujada completarem els
poc més de 14 km i 1400 metres de desnivell.

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa)
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT És apte per tothom, no té cap dificultat
RECORREGUT 14km
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 1400m
ARRIBADA 21:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament personal per alta muntanya
i al temps que faci. Per
seguretat valorarem i calen
grampons i piolet, ja que
pugem quasibé a 3000m
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 27 de juny:
- dimarts i dijous, de 19 a
21h, al 93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com

Per arribar-hi, anirem per la AP-7 fins a Martorell i per la
A-2 fins a Cervera, seguirem per la L-311 fins a Ponts i per
la C-14 fins a Andorra i ja dins el principat pujarem fins a
l'estació d'esquí d'Arinsal, en total uns 255 Km. i unes 3
hores de cotxe.
CESC butlletí | juny-setembre 2019 | 11

SORTIDES SETEMBRE | FITXA 100 CIMS
100 CIMS | PALLARS

Mont-Roig 2864m i
Campirme 2633m
DISSABTE 07/09 - Mont-Roig 2864m per l’Estany de Gallina
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 15,5 km
DESNIVELL acumulat: 1200 m
DURADA: 8 hores més aturades
ITINERARI:

Anirem fins a Tavascan i agafarem la carretera cap a les
pistes d'esquí de la Pleta del Prat, abans a Quanca, aprox
km 7, agafarem la pista que indica Pleta Palomera. Farem
uns 3km, deixarem els cotxes a una zona d'aparcament, on
començarem a caminar. Aviat veiem el Pixal de la Fumalera o Clot de l'Escala -espectacular vista del Mont-roig- i
seguim cap a la Pleta Palomera, Escala de Ribalta, Pleta de
lo Fangassal. Arribem al refugi lliure Enric Pujol, al costat
de l'Estany inferior de la Gallina. La zona dels Estanys de la
Gallina és també preciosa. A partir d'aquí ja puja més fort
per assolir els 600 metres de desnivell que en separen del
cim. El terreny és més pedregós. Les panoràmiques des del
cim són impressionants. A la baixada es pot fer una petita
circular fins el llac o pel mateix lloc de pujada.
A partir d'aquí tornem pel mateix lloc de l'anada.
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DADES TÈCNIQUES
DATA Cap de setmana,

7 i 8 de setembre

HORA SORTIDA

dissabte, 6 del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Carles Montoriol
CAL PORTAR Equipament
personal pels dos dies
d'excursió: beguda, esmorzar, dinar del dissabte i esmorzar per a mig
matí del diumenge, roba
d'abric, paravent impermeable, calçat adient i
crema solar.
El sopar del dissabte el
farem al Salòria d'Alins.
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència quan abans
millor per poder reservar
l'allotjament de la nit del
dissabte.
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Carles Montoriol
93867 4662
Ens allotjarem a l'hotel
Llacs de Cardós de Tavascan. Hem fet pre-reserva
per a 18 persones en habitacions de 2, 3 i 4 persones. Dormir i esmorzar en
habitació doble 36€ per
persona. Sopar a part, 16€

SORTIDES SETEMBRE | FITXA 100 CIMS

DIUMENGE 08/09 - Campirme 2633m per la Pleta del Prat i l’Estany del Diable
DIFICULTAT: apte pels avesat a caminar per muntanya
RECORREGUT: 10 km
DESNIVELL acumulat: 913 m
DURADA: 04:30 hores més aturades
ITINERARI:

De Tavascan en desplaçarem a l'estació d'esquí de la Pleta del Prat (1720 m) on deixarem els cotxes per començar la caminada. Pugem per les pistes d'esquí, enfilem la pala
d'herba i arribem fins un pla a 1990m , tombem a la dreta i travessem la riera de Gavàs,
seguint fites. El camí va a buscar el Torrent de Mascarida i s'enfila pel costat del riuet.
Trobem unes bordes 2130m i després l'Estany de Mascarida 2320m i el petit Estany del
Diable. El camí fent ziga-zagues s'enfila cap el Coll 2625m i fins el cim 2633m amb vèrtex
geodèsic. Vistes espectaculars, mirador extraordinari dels cims de l'Alt Pirineu.
La baixada la fem pel mateix lloc, tot i que si volem a la part baixa podem fer una petita
circular.
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA SENDERS
SENDERS | CAMÍ DE MONTSERRAT A NÚRIA

7ª Etapa. Bruguera Queralbs
INSCRIPCIONS Recordeu que, per millorar l'organització

i la contractació del vehicle més adient al nombre de persones participants, és molt important fer la confirmació
abans de les 21:00h del dijous anterior.
Passat aquest període, no podrem garantir ni el contacte ni el lloc a l'autocar.
ITINERARI Sortim del Balneari Montagut i agafem una

pista que puja fins un trencall, iniciem un lleuger ascens
per la pista, a mà esquerra trobem un corriol que porta a
Can Costa i Can Torroella. Sortim al pla del Camp dels
Pins. Seguim per la dreta fent una pronunciada pujada cap
a la carretera. Aquest és el tram que pot presentar alguna
dificultat per no estar ben arranjat.
Retrobem la carretera veïnal GIV-5263. Seguirem per la
banda esquerra uns breus metres fins trobar un camí que
baixa cap a la font de la Vistalegre. Ens desviem a l'esquerra per un corriol deixant la carretera per sobre nostre.
Iniciem un descens pronunciat.
Creuem el torrent de Ca la Xeca a l'alçada de la depuradora de Ribes de Freser. Tornem a sortir a la carretera
veïnal GIV-5263 a tocar a l'entrada de Ribes de Freser.
Creuem la via del cremallera de Ribes a Núria. Entrem
al poble. AQUÍ COMENÇA LA OPCIÓ CURTA.
Seguim pel carrer de la Fonderia, creuem el pàrking de
l'estació de cremallera de Núria i agafem el camí del Ventaiola, veiem la Colònia Recolons, tot seguit passem pel
costat del Quintà i Ventaiola.
Aquí comença una pista de terra que ens porta cap al
camp de la font i can Cerdà, passem pel bosc del Vilardell, l'Artiga del Llop, el riu Maçanell, el Molí d'en Boada,
el camí del Raval, l'oratori de Sant Antoni, Fustanyà amb
l'ermita de Sant Sadurní, la central del Molí i el riu Freser.
Creuem la carretera GIV-5217 i les vies del cremallera
de Núria al costat del pont de la Tosa. Passem per l'oratori
de la coma i entrem a Queralbs.
Final de la setena i penúltima etapa del Camí de Montserrat a Núria
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 15 de setembre
HORA SORTIDA

07:30h del matí
LLOC SORTIDA

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Autocar
PREU

Socis CESC 15 euros
No socis 22 euros
Menors 14 anys 7 euros
PROPOSA LA SORTIDA

Izmet Serra i Mònica Lop
DIFICULTAT No té cap dificultat tècnica
RECORREGUT

15,5km (llarga) /
11,5km (curta)
DESNIVELL

+ 650 m / - 450 m (llarga)
+ 500 m / - 300 m (curta)
CAL PORTAR Bastons,
esmorzar, dinar i beguda,
roba d'abric, paravent
impermeable, càmera de
fotos (opcional) i calçat
adient. És recomanable
portar lot o frontal
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 12 de setembre
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- Izmet Serra/Mònica Lop
638949011 (de 20 a 22h)
o per Whatsapp
izmet_zak@yahoo.es

SORTIDES SETEMBRE | FITXA ALPINISME
DADES TÈCNIQUES

ALPINISME | ALTS PIRINEUS

Pic Balaitús 3146m
per La Gran Diagonal

DATA

Cap de setmana,
21 i 22 de setembre
HORA SORTIDA

Sortirem el divendres vespre i anirem fins a la presa de
la Sarra, on dormirem amb bivac.

Divendres vespre

El dissabte sortirem seguint el GR11 direcció Respomuso,
avans d'arribar-hi ens desviarem a l'esquerra per pujar fins
als Ibons d'Arriel.
A l'Ibón superior d'Arriel ens desviarem a la dreta
direcció l'Ibón Chelau, uns metres mes amunt comença la
gran diagonal que ens portarà al cim del Balaitus.

MITJÀ TRANSPORT

LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Xavier Comajuan
DIFICULTAT Alta
DURADA

dissabte 14:00h aprox.

Depenent de la gent que siguem baixarem pel mateix
camí o rapalarem per la Bretxa de Latous

DESNIVELL

Des de la bretxa anirem al refugi de Respomuso i amb
unes 2 hores més arribarem al cotxe.

casc, arnès, corda, roba
d'abric, estris per fer bivac
i menjar i beure

Depenent de l'hora que arribem al cotxe tornarem a
casa o ens quedarem a dormir.

INSCRIPCIONS

Dissabte +1800m
CAL PORTAR

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 16 de maig
- dimarts i dijous
de 19 a 21h al local
93 867 5213
- a en Xavier Comajuan
xavier.comajuan@gmail.com
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SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA
NATURA | MONTSERRAT

Sant Jeroni des del
Monestir de Montserrat
COM ARRIBAR-HI

Per arribar-hi anirem per la AP-7 i mes tard per la C-58
fins a Terrassa i per la C-58 fins a Monistrol de Montserrat
a on agafarem la BP-1121 que ens portarà al Monestir de
Montserrat, en total 83 Km. i uns 75 minuts de cotxe.
Deixarem els vehicles al pàrking del Monestir (de pagament, 6,50€ per cotxe).
Tenim dues opcions:
Opció 1ª = Sortim caminant per el camí de Sant Miquel
en direcció a l'ermita de Sant Miquel i seguirem pel camí
de Les Ermites fins a l'estació superior de Sant Joan, al Pla
de Les Taràntules.
Opció 2ª = Agafem el funicular de Sant Joan -8,75€ per
persona, descomptes apart- que ens pujarà fins al Pla de
les Taràntules i esperem que arribin els que han vingut caminant.
Ara ja tots junts seguim el camí que surt cap la dreta,
passant per sota l'escala de l'estació superior del funicular,
direcció Sant Jeroni. El camí està molt ben senyalitzat i arreglat i es pot considerar una passejada.
Passarem per sota dels Gorros, a la regió de les Magdalenes, La Gorra Marinera, la Magdalena inferior, l'Ullal de
la Magdalena, la Magdalena Superior i la Gorra Frígia.
Desprès de la cruïlla amb el Camí Vell de Sant Jeroni, el
camí comença a pujar una mica més i al cap de poc arribem a la capella de Sant Jeroni. D'aquí continuem primer
per un camí empedrat i desprès per uns centenars de graons fins al cim de Sant Jeroni a 1.224 m d'alçada.
Al mirador del cim podem contemplar el Pirineu i tota la
zona oest de la Serralada: Montgros, Ecos, Frares i Agulles.
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DADES TÈCNIQUES
DATA

Diumenge 22 de setembre
HORA SORTIDA

08:00h del matí
LLOC SORTIDA

pl. 1 d'Octubre
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernàndez
DIFICULTAT Apta per a
tothom avesat a caminar
RECORREGUT

Opció 1ª = 11 km aprox.
Opció 2ª = 7,5 km aprox.
DESNIVELL 500m
DURADA 04:30h
PREVISIÓ D’ARRIBADA

14:30h aprox.
CAL PORTAR Equipament
personal d'acord al temps
que faci, esmorzar, beguda i calçat adequat.
INSCRIPCIONS

No cal, en funció del
nombre de persones que
siguem anirem completant
cotxes

SORTIDES SETEMBRE | FITXA NATURA

Per tornar l'Abadia de Montserrat, seguirem el mateix camí fins la cruïlla per agafar el
Camí Vell de Sant Jeroni, que baixa per dins el torrent de la Vall de Santa Maria.
El torrent ens porta per raconades amb boscos d'alzines i boix ben ufanosos.
Arribem al Pla dels Ocells, aquí el camí travessa el torrent i continua al peu de la Panxa
del Bisbe, pujant una mica i on comencen unes llargues escalinates que ens duran fins al
monestir de Montserrat, passant per l'estret Pas dels Francesos.

CESC butlletí | juny-setembre 2019 | 17

SORTIDES SETEMBRE | FITXA MUNTANYA dissabte!
MUNTANYA | CARLIT-PORTÉ

Puigpedrós de Lanós 2842m

DADES TÈCNIQUES
DATA

DISSABTE 28 de setembre
HORA SORTIDA 06:00h
LLOC SORTIDA

Sortim de l'aparcament per un corriol molt fresat que va a
l'Estany de Font Viva. Anem pujant fins que deixem el camí,
agafant a mà esquerra un corriol que s'enfila amb forta pujada per anar a trobar el GR-7.
Seguirem el GR bastant planer fins a arribar sota la presa
de l'estany de Lanós. Passat la palanca de fusta anem a l'esquerra, deixant el camí que ens portaria al Carlit. Passarem
prop de l'embassament i pujarem pel costat del Rec de Fé.
Seguirem pujant fins a arribar prop de la carena, i agafem
la forta pujada per una pedrera amb grans rocs cap el Pic
Nord dels tres que formen el cim. Seguirem crestejant cap
el cim del mig i desprès al sud, que és el que correspon al
cim del Puigpedrós de Lanós.
Baixem recta per la tartera seguint les fites, doncs el camí
en alguns llocs es perd, fins a trobar el camí de pujada i
retornarem al lloc de sortida pel mateix camí que hem fet
de pujada.
COM ARRIBAR-HI anirem per la C-35 fins a Granollers Canovelles i per la C-17 fins a Ripoll, per continuar per Tosses, la Molina, Puigcerdà i ja a França fins a Porté i l'estany
de Passet. En total uns 190 Km i unes 02:45h de cotxe.

pl. Comtes del Montseny
MITJÀ TRANSPORT

Cotxes particulars (compartirem la despesa).
PROPOSA LA SORTIDA

Quico Fernandez
DIFICULTAT Una part del
final és per camins poc
definits, amb fort desnivell i amb grans blocs de
pedra, també té una mica
de cresta, sense massa
dificultat.
RECORREGUT 14,5km
DURADA 08:00h aprox.
DESNIVELL +/- 1125m
ARRIBADA 21:00h aprox.
CAL PORTAR pals, lot/frontal, esmorzar i dinar, beure
suficient, equipament
personal (roba d'abric,
calçat adequat, ulleres de
sol, etc).
INSCRIPCIONS

Imprescindible confirmar
l'assistència abans del
dijous 26 de setembre:
- dimarts i dijous, de 19 a
21h, al 93 867 5213
- a en Quico Fernandez
93 867 5204 (de 20 a 22h)
maria_10lofeu@hotmail.com
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COM US VA ANAR? | 100 CIMS
COM US VA ANAR? | 100 CIMS

Puig de l’Estella,
al cor de la Catalunya del Nord
Ben d'hora, ben d'hora, com a bons catalans i bons muntanyencs, deixem enrere la plaça del Comtes del Montseny per fer via cap a la Catalunya Nord on ens proposem assolir
el Puig de l'Estella (1.778m), al Massís del Canigó. Enfilem l'autopista cap al Pertús amb
les primeres llums del dia que ens permeten gaudir de tots els colors del verd sota un cel
ben assolellat. Després de la preceptiva aturada pel cafè matiner enfilem el coll del Pertús
que abandonarem per creuar el Vallespir passant per Arles del Tec, on tindrà lloc, per Tots
Sants, el 42è Aplec excursionista dels Països catalans –apunteu-vos-ho!
En aquesta banda, núvols grisos i una boira intensa amaguen el sol però no sembla que
hagin d'impedir l'èxit de l'expedició del CESC al Puig de l'Estella, després de tres intents
fallits a causa de la meteorologia adversa.
Arribats al poblet de Cortsaví, iniciem la carretera de Vetera (Batère en francès) que ens
durà per pista asfaltada fins al Coll de la Descàrrega (1.391m), on comença la ruta a peu.
Al cap de 45 minuts de pujada per un corriol, passem davant una esplèndida balma i arribem a Sant Pere, primer cim de la ruta. Darrere nostre s'alça el Canigó, i enfront s'intueix
una fantàstica vista de la plana rossellonesa.... però els núvols i la boira ens impedeixen
gaudir-ne més enllà de 50 metres. Seguim 40 minuts més i fem cim al Puig de l'Estella,
un 100 cims situa a la confluència de les tres comarques nordcatalanes mes orientals: el
Rosselló al Nord-est, el Vallespir al Sud i el Conflent a l'Oest.
Iniciem la baixada creuant pastures de cavalls i, ara sí, comencen a escampar els núvols
i disposem d'una molt bona vista de tot el Rosselló, amb Perpinyà al centre, la Mediterrània al fons, cap al nord les muntanyes del país Càtar i el Bugarag i, en direcció sud, la
cara nord dels Pirineus.
Arribem a la Torre de guaita de Vetera (S XV),
que alguns entremaliats i entremaliades escalen roca a roca fins a la planta noble –seguint
l'exemple del presi– i allarguem l'itinerari fins
al Serrat de Font Freda.
Dinem al mateix lloc on hem esmorzat: la
terrassa del refugi de Vetera, ara tancat, i ens
refem del fred amb una tanda de tes – cafès –
marialluïsa – capuccino i altres infusions a Ca
la Françoise, nordcatalana de Cortsaví que encara parla el català del seus pares, originaris
de Molló i que, en acabar, ens ofereix la clau
per poder visitar l'església d'un bonic poble de
muntanya amb vistes al mar des de la plaça del
poble: c'est bien la Méditérranée, pas vrai? ens
pregunta una turista francesa ben despistada...
Text i Foto: Claudi Cervelló |
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COM US VA ANAR? | 100 CIMS
COM US VA ANAR? | 100 CIMS

La Diada dels 100 Cims a l’Esquirol
Primer de tot, dir-vos que vaig quedar sorpresa quan se'm va demanar que tornés a fer
un escrit per la secció Com us va anar? de la revista. Pensava que havent-ho fet un cop ja
havia complert! Hahaha! Encantada de tornar-hi, però.
Bé, l'agenda del diumenge 12 de maig a la Festa dels 100 cims va anar així:
Rebuda. Plaça Nova. Coca amb xocolata.
Caminada. De les dues opcions que hi ha per fer una descoberta del poble de L'Esquirol, anem a fer l'opció llarga, que ens permet conèixer els voltants: molins de la Gorga, els
salts i els camins recuperats. El bon temps i més d'un centenar de centcimàires més també
ens acompanyen.
Dinar. La Pollancreda (zona esportiva). 225 persones. Paella, botifarra amb seques, gelat i cafè. Fem vàries vegades cua i reciclem com bons minyons.
Trio musical.
Reconeixement dels participants als premis literaris i als de fotografia, a les entitats que
han assolit els 2000 cims i, com no, als participants del repte dels 100, 200 i 300 cims.
Primer, en Carles Montoriol Serracanta pels 300.
Després, la Núria Serra Lanaspa i l'Isidre Jo Vilà pels 200.
I per últim, però no per això menys important, la Dolors Furquet Tudela pels 100.
Tots quatre pugen a l'escenari i sóc feliç.
Enhorabona campions!
Copa de cava i pastes seques.
Moment per als comiats.
Trajecte en cotxe de tornada.
Valorem molt positivament l'organització per
part del Centre Excursionista de L'Esquirol.
Vull agrair un cop més a la Dolors que em
convidés a ser-hi perquè no només sumen els
cims. A la vida també sumen dies com aquests.
Text: Anna Moran, Foto: Carles Montoriol |
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CALENDARI PREVISIÓ

Octubre 2019
05.10 | ESPELEOLOGIA
06.10 | SENDERS
13.10 | MUNTANYA
19.10 | ALPINISME
20.10 | MARXA PEL MONTSENY
27.10 | DIADA DEL SOCI

Joan Prim, 165
08401 Granollers
93 849 90 10
bustia@illasports.com

CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI
dimarts i dijous, de 19 a 21 h
carrer Sant Antoni, 16
08470 Sant Celoni
93 867 52 13
http://www.elcesc.org
info@elcesc.org

